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Δράση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας
και Παιδιού για την καταπολέμηση της φτώχειας

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης ΥΓΟΣ με τίτλο Δράσεις

για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη
της κοινωνικής ένταξης των αστέγων απόλυτα φτωχών στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμησης της φτώχειας ΕΚΤ του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία ο οποίος συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού προσκαλεί τους και τις
ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη

1 Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση
της Πράξης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταλαμβάνει τη
δεύτερη θέση στην Ελλάδα αναφορικά με τον αριθμό των
ατόμων τα οποία βιώνουν συνθήκες απόλυτης φτώχειας Η
κατάσταση εντείνεται κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης
τα τελευταία χρόνια αλλά όμως και λόγω της έλλειψης ή/και
μη εφαρμογής παρεμβάσεων οι οποίες να έχουν ως στόχο
την άρση των διακρίσεων και την προώθηση ίσων ευκαιριών
κοινωνικής ένταξης για τα άτομα που πλήττονται από την
απόλυτη φτώχεια

Η Πράξη στοχεύει στην εφαρμογή εστιασμένων παρεμβάσεων

με στόχο την άρση αυτών των διακρίσεων και την προ

ωθηοη των ιΰων ευκαιριών κοινωνικής εντο-ξης γιο όσους διαβιούν

στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας Συγκεκριμένα η
Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Ενεργειών συμβουλευτικής
και δια βίου μάθησης σε άστεγους και απόλυτα φτωχούς που
κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίες
θα περιλαμβάνουν

Α Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Β Επιμορφώσεις ομάδας στόχου
2 Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη
Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω Πράξη θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως

καθώς
• 0α δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική υποστήριξη
και ενδυνάμωση από εξειδικευμένα στελέχη
• Οα συμμετάσχουν σε τρία επιμορφωτικά σεμινάρια που περιλαμβάνονται

στην πράξη με στόχο τη βελτίωση των ατομικών

κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους την
βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας αλλά και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
• Θα μπορούν να δικτυωθούν με επιχειρηματίες εργοδοτικοί
φορείς εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες
κ.λπ μέσω των ημερίδων ενημέρωσης και κινητοποίησης οι
οποίες θα διοργανωθούν στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας
• Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και σε υπηρεσίες υποβοήθησης

στην πρόσβαση τους σε κοινωνικές ή άλλες δημόσιες
υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας τηλε-εξυπηρέτησης η οποία θα

αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της Πράξης
καθώς και μέσω σταθμών παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών

που θα λειτουργήσουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

3 Δικαίωμα συμμετοχής
Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Ενεργειών συμβουλευτικής

και διά βίου μάθησης σε ι6ο άστεγους και απόλυτα φτωχούς

που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Συγκεκριμένα θα επιλεγούν
• ιοο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
• ίο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
• ίο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
• ίο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
• ίο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
• ίο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
• ίο άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων απόλυτα

φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι

ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω

προϋποθέσεις
α να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

και να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα

άλλου Κράτους Μέλους της Ε Ε ή είναι ομογενείς

ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής

β να έχουν συμπληρώσει το ι8 ο έτος της ηλικίας τους
γ να εμπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικές

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
γ ια τους Απόρους TEBA/FEAD

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα να ζητήσουν

διευκρινίσεις ή και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διαδικασία
επιλογής των ωφελούμενων στις κατά τόπους δομές όπως
αναφέρονται στη συνέχεια από τις οποίες μπορούν επίσης να

παραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη τα έντυπα των αιτήσεων

καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος έγγραφα Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και η
προκήρυξη είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Έργου
www ops4orall.gr καθώς και στου ΚΜΟΠ www.kmop.gr

4 Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους Νομούς Θεσσαλονίκης

Ημαθίας Σερρών και τον Νομό Χαλκιδικής Για τους
υπόλοιπους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας θα ακολουθήσει

νέα πρόσκληση Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα

απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες
09:00 15:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στις εξής κατά τόπου δομές
• Θεσσαλονίκη Αφροδίτης 3 και Οδυσσέως Τ.Κ 54629 Τηλ
2310534322
• Σέρρες Τέρμα Ομόνοιας ΤΚ 62125 Τηλ 2321045405
• Ημαθία Καπετάν Αγρα 6 Βέροια ΤΚ 59131 Τηλ 2331020321
• Χαλκιδική Πολυτεχνείου 50 Δημαρχείο Πολυγύρου Πολύγυρος

Χαλκιδικής Τηλ 2371 35°7°ι
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο

της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο

φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αποστέλλουν την αίτησή
τους συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά

στη δ/νση kmop(S>kmop.g με την προϋπόθεση
ότι σε περίπτωση επιλογής τους και σε διάστημα τριών ημερών
από την σχετική ενημέρωση που θα λάβουν θα προσκομίσουν
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη δομή της περιοχής τους

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα
8/07/2019 και ολοκληρώνεται στις 26/07/2019
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